Omgaan met
emoties bij meisjes
met autisme
Vaak wordt gedacht dat kinderen met autisme zich niet kunnen inleven in de
gedachten en gevoelens van anderen. Dat is een misverstand. Wel gaan zij
anders om met emoties van anderen. Ze leven zich bijvoorbeeld te veel in of
vibreren mee met de gevoelens van anderen. Vooral bij meisjes met autisme
kan dit al jong opgemerkt worden.
Marrit Buruma en Els Blijd-Hoogewys
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